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16.11.2016 A8-0331/14 

Amendement  14 

Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, 

Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, 

Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, 

Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0331/2016 

Notis Marias 

Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2015 

2016/2150(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. is verheugd over de blijvende 

inspanningen van de Europese 

Ombudsman om de transparantie in de 

TTIP-onderhandelingen te vergroten via 

aan de Europese Commissie gerichte 

voorstellen; prijst de hieruit 

voortvloeiende publicatie door de 

Commissie van talrijke TTIP-documenten 

en bijgevolg de bevordering van 

transparantie als een van de drie pijlers 

van de nieuwe handelsstrategie van de 

Commissie; benadrukt eens te meer de 

noodzaak van meer transparantie in 

internationale overeenkomsten zoals TTIP, 

CETA en andere overeenkomsten, wat ook 

blijkt uit de vragen van veel bezorgde 

burgers aan de Commissie 

verzoekschriften; dringt aan op meer en 

ruimere inspanningen op dit gebied om het 

vertrouwen van de Europese burgers te 

behouden; 

3. is gekant tegen TTIP en CETA en deelt 

de bezorgdheid van miljoenen burgers; 

benadrukt dat de Commissie 

verzoekschriften tal van klachten heeft 

ontvangen van burgers en organisaties 

over het gebrek aan transparantie bij de 

onderhandelingen over TTIP en CETA; 

betreurt de geheimzinnigheid rond deze 

onderhandelingen; is verheugd over het 

succes van het populaire Europese 

burgerinitiatief "Stop TTIP", dat 

3 284 298 handtekeningen wist te 

verzamelen en in 23 lidstaten het 

landquorum haalde; betreurt de afwijzing 

door de Commissie van het Europees 

burgerinitiatief "Stop TTIP"; is in 

verband hiermee verheugd over de 

blijvende inspanningen van de Europese 

Ombudsman om de transparantie in de 

TTIP-onderhandelingen te vergroten via 

aan de Europese Commissie gerichte 

voorstellen; benadrukt eens te meer de 

noodzaak van meer transparantie in 

internationale overeenkomsten zoals TTIP, 

CETA en andere overeenkomsten, wat ook 

blijkt uit de vragen van veel bezorgde 

burgers aan de Commissie 

verzoekschriften; dringt aan op meer en 

ruimere inspanningen op dit gebied om het 
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vertrouwen van de Europese burgers te 

behouden; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0331/15 

Amendement  15 

Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, 

Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, 

Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, 

Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0331/2016 

Notis Marias 

Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2015 

2016/2150(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. steunt de vastbeslotenheid van de 

Europese Ombudsman om de activiteiten 

van de Europese Centrale Bank 

transparanter te maken en aan strenge 

normen inzake bestuur te doen 

beantwoorden, vooral als lid van de 

trojka/quadriga die toezicht houdt op de 

programma's voor begrotingsconsolidatie 

in EU-landen; is verheugd over het besluit 

van de ECB om lijsten te publiceren van 

de bijeenkomsten van zijn directieleden; 

ondersteunt de nieuwe richtsnoeren voor 

het houden van voordrachten en de 

invoering van een "stille periode" met 

betrekking tot marktgevoelige informatie 

voorafgaand aan vergaderingen van de 

raad van bestuur; 

9. betreurt het ondemocratische karakter 

van de Europese Centrale Bank en zijn 

gebrek aan politieke verantwoording; 

steunt in verband hiermee de 

vastbeslotenheid van de Europese 

Ombudsman om de activiteiten van de 

Europese Centrale Bank transparanter te 

maken; 

Or. en 



AM\1109922NL.doc  PE593.673v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

16.11.2016 A8-0331/16 

Amendement  16 

Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, 

Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, 

Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, 

Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0331/2016 

Notis Marias 

Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2015 

2016/2150(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. wijst op de dubbele status van de ECB, 

als monetaire autoriteit en als adviserend 

lid van de trojka/quadriga, en dringt er bij 

de Europese Ombudsman op aan de 

belangen van goed bestuur van een van de 

belangrijkste Europese financiële 

autoriteiten te vrijwaren; 

10. uit zijn grote bezorgdheid over het 

belangenconflict dat voortvloeit uit de 

dubbele status van de ECB, als monetaire 

autoriteit en als adviserend lid van de 

trojka/quadriga, die de lidstaten structurele 

hervormingen en besparingen oplegt, en 

dringt er bij de Europese Ombudsman op 

aan wanbeheer door een van de 

belangrijkste Europese financiële 

autoriteiten verder te onderzoeken; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0331/17 

Amendement  17 

Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, 

Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Sabine Lösing, Lola Sánchez 

Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, 

Anja Hazekamp 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0331/2016 

Notis Marias 

Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2015 

2016/2150(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

20. herinnert eraan dat belangenconflicten 

een bredere reikwijdte hebben dan 

"draaideur"-gevallen; benadrukt dat het van 

wezenlijk belang is dat alle bronnen van 

belangenconflicten doeltreffend worden 

aangepakt om te komen tot goed bestuur en 

ervoor te zorgen dat de politieke en 

technische besluitvorming geloofwaardig 

is; is van mening dat bijzondere 

oplettendheid moet worden betracht op 

EU-niveau, op grond van strenge normen 

en concrete maatregelen die elke twijfel 

over eventuele belangenconflicten 

uitsluiten, bij de benoeming van 

kandidaten tot functies bij de instellingen, 

organen en instanties; 

20. herinnert eraan dat belangenconflicten 

een bredere reikwijdte hebben dan 

"draaideur"-gevallen; benadrukt dat het van 

wezenlijk belang is dat alle bronnen van 

belangenconflicten doeltreffend worden 

aangepakt om te komen tot goed bestuur en 

ervoor te zorgen dat de politieke en 

technische besluitvorming geloofwaardig 

is; betreurt in verband hiermee de 

belangenconflicten van meerdere 

Europese commissarissen zoals de 

huidige Spaanse commissaris voor 

Klimaatactie en Energie Miguel Arias 

Cañete en de gewezen Nederlandse 

commissaris voor Mededinging Neelie 

Kroes; is van mening dat bijzondere 

oplettendheid moet worden betracht op 

EU-niveau, op grond van strenge normen 

en concrete maatregelen die elke twijfel 

over eventuele belangenconflicten 

uitsluiten, bij de benoeming van 

kandidaten tot functies bij de instellingen, 

organen en instanties; 

Or. en 



AM\1109922NL.doc  PE593.673v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

16.11.2016 A8-0331/18 

Amendement  18 

Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, 

Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán 

Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, 

Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0331/2016 

Notis Marias 

Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2015 

2016/2150(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

23. is ingenomen met de invoering van een 

klachtenmechanisme voor mogelijke 

schendingen van grondrechten bij Frontex, 

naar aanleiding van een lopend onderzoek 

van de ombudsman naar praktijken van 

Frontex en lidstaten bij de gezamenlijke 

gedwongen terugkeer van irreguliere 

migranten; prijst het opnemen van een 

dergelijk mechanisme in de verordening tot 

oprichting van de Europese grens- en 

kustwacht; 

23. is ingenomen met de invoering, die het 

als een positieve stap beschouwt, van een 

klachtenmechanisme voor schendingen van 

grondrechten bij Frontex, naar aanleiding 

van een lopend onderzoek van de 

ombudsman naar praktijken van Frontex en 

lidstaten bij de gezamenlijke gedwongen 

terugkeer van irreguliere migranten en 

vluchtelingen; prijst het opnemen van een 

dergelijk mechanisme in de verordening tot 

oprichting van de Europese grens- en 

kustwacht; is evenwel van oordeel dat dit 

mechanisme onafhankelijk moet zijn om 

de verantwoordingsplicht voor 

schendingen van de mensenrechten te 

waarborgen, en betreurt dat dit niet het 

geval is omdat het nieuwe agentschap in 

de praktijk een zoveelste instrument is om 

migratiestromen te controleren en te 

beletten dat personen die internationale 

bescherming behoeven in de EU 

aankomen; 

Or. en 

 

 


